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1. SITUAÇÃO ECONÔMICA 
 

ATIVIDADE ECONÔMICA 
 

A economia brasileira está estagnada 

com o PIB ainda 1,6% abaixo de 

2014, comparando-se o primeiro 

trimestre de 2022 com o mesmo 

período de 2014 (Gráfico 1). Após um 

crescimento em 2021 em relação à 

2020 de 4,9%, a elevação em 1,5% 

no primeiro trimestre de 2022 contra 

2021 consegue recolocar a economia 

no mesmo nível de 2019, antes da 

pandemia. Pode-se dizer que a 

atividade econômica vem 

recuperando-se da crise do Covid-19, 

mas não da crise que se iniciou em 

2015. 

 

Comparando-se o primeiro trimestre 

de 2022 com 2021 (gráfico 2), o 

crescimento do PIB reflete a elevação 

de 3,6% no setor serviços, 

respondendo a reabertura da 

economia após os anos críticos da 

pandemia. Do lado negativo destaca-

se a queda no comércio (-1,7%) na 

indústria (-1,9%) e na agropecuária 

com a maior queda (-8,3%) devido 

tanto a fatores climáticos como a 

problemas no comércio internacional, 

mas sem grande influência sobre o 

PIB devido a sua pequena 

participação relativa no total. 

 

A mesma tendência pode ser vista na 

variação do PIB pela ótica do gasto. 

Puxou o PIB para cima o crescimento 

do consumo das famílias de 2,2% de 

do Governo 3,1% (gráfico 2) sobre o 

mesmo trimestre de 2021, também 

reflexo da reabertura da economia.  

 

O que realmente se destaca é a queda 

de 7,9% nos investimentos (Gráfico 

1), indicando claramente que não se 

trata de uma recuperação estrutural 

da atividade econômica, mas de 

recuperação da pandemia.  

 

Esse movimento positivo levou as 

taxas de desemprego de 14,6% no 

auge da crise do Covid-19 para 10,5% 

no mês de abril de 2022, ligeiramente 

abaixo de dezembro 2019, então em 

11,1% (Gráfico 3), mas muito acima 

dos 6,6% em dezembro de 2014. 

Portanto recupera-se o nível de 2019. 

 

A diferença fundamental em relação à 

2019 é que essa queda do 

desempregou veio acompanhada de 

uma forte queda na renda média real, 

7,1% abaixo da renda em 2019 

(Gráfico 4) e 8,7% abaixo se 

comparados os primeiros quatro 

meses de 2022 com 2021. Isso 

demonstra que a elevação do 

empregou ocorreu com maior 

precarização, com subemprego e 

empobrecimento médio. A queda na 



 

 

massa de rendimentos durante a 

pandemia se mantém inalterada e 

está 4,5% abaixo da média de 2019. 

A inflação crescente permanece 

corroendo a renda real do trabalho. 

Este também é um fator que 

demonstra o fôlego curto e 

conjuntural do crescimento atual do 

PIB. 

 

No conjunto, além do lento 

crescimento pós-pandemia, pode se 

dizer que a situação econômica é bem 

inferior em termos e renda e emprego 

do que em 2019 e ainda muito pior 

que antes da crise (2014). Por isso, 

não é possível se falar em 

recuperação, nem em relação ao 

período imediatamente anterior a 

pandemia. Com a queda no 

rendimento médio, o ensaio de 

crescimento do setor serviços deve ter 

fôlego curto. A queda no setor 

comércio já reflete essa tendência.  

 

 

Quanto à produção industrial, depois 

de uma ligeira recuperação em 2020 

(Gráfico 5), tanto a industrial geral 

como a indústria da transformação 

apresentam uma queda de 3,1% e 

3,3% respectivamente, comparando-

se janeiro a abril de 2022 com o 

mesmo período de 2021. Dessa 

forma, a indústria está em processo 

de desaceleração, o que também 

demonstra que não há uma tendência 

de recuperação da atividade 

econômica.  

 

De fato, nos últimos anos, fábricas 

tem sido fechada ou paralisada, com 

destaque para o setor automobilístico. 

Apenas o setor de máquinas agrícolas 

e caminhões de grande porte, ligados 

à atividade agrícola de exportação 

têm sobrevivido.  

 

Como visto antes, a produção agrícola 

apresentou uma queda no período 

recente. Ainda não se sabe ao certo o 

impacto da crise mundial sobre o 

setor desencadeada com a guerra da 

Ucrânia. Vale lembrar que este é o 

único setor da economia que não 

entrou em crise nos últimos sete 

anos, mas tem um impacto muito 

pequeno sobre a economia brasileira 

como um todo, como os dados gerais 

revelam. 

 

Para além desse movimento fraco de 

crescimento, as tendências não 

parecem promissoras. O governo 

insiste em políticas fiscais e 

monetárias contracionistas, 

agravando a situação. Desesperado 

em ano eleitoral, propõe 

desonerações fiscais, mas que não 

terão impacto sobre a atividade 

econômica, principalmente em 

períodos de desaceleração.  

 

Contribui ainda para a desconfiança 

dos agentes, a ação desequilibrada do 

atual governo, passando uma enorme 

insegurança tanto para investidores 

produtivos tanto nacionais como 

estrangeiros. Isso tem afastado até 

mesmo os capitais especulativos.  

 



 

 

Gráfico 1. PIB real – 1995=100  

 
Fonte: IBGE 

 

Gráfico 2. PIB Taxa de crescimento % 

Trimestre contra trimestre ano anterior 

 
Fonte: IBGE 

 

Gráfico 3. Taxa de desemprego – % 

 
Fonte: IBGE 

 

Gráfico 4: Rendimento real do Trabalho – Jan/2014=100 



 

 

 
Fonte: IBGE 

 

Gráfico 5. Produção industrial – 2012=100 

 
Fonte: IBGE 

 

 

SETOR EXTERNO 
 

A ligeira queda de 1,5% no saldo 

comercial brasileiro, comparando-se o 

acumulado de 12 meses até maio de 

2022, sobre o mesmo período de 

2021, reflete, principalmente, o 

movimento dos preços internacionais 

que incide tanto sobre as exportações 

como importações. A exportações 

totais cresceram 30,1% e as 

importações 41,3% em valor.  

 

O crescimento das exportações 

(Gráfico 6) se deve a elevação dos 

preços internacionais das commodities 

e não das quantidades. As 

exportações de alimentos e outros 

produtos básicos (77,8% do total 

exportado) elevou-se 25,7% em 

valor, enquanto caiu 4,1% em 

quantidade, na mesma base de 

comparação anterior. Não é possível 

afirmar que a queda na quantidade se 

deva a uma perda de participação do 

Brasil, mas talvez ao menor 

crescimento da China. Também 

parece que a guerra na Ucrânia ainda 

não teve efeito positivo, imaginado 

pelo agronegócio, sobre as 

exportações de alimentos do Brasil, o 

que pode vir a ocorrer. 

O que surpreende no balanço 

comercial é elevação das importações 



 

 

diante do baixo crescimento 

econômico brasileiro. Parte desse 

movimento deve-se a variação dos 

preços internacionais com reflexo 

inflacionário no Brasil. Mas, também 

demonstra a fragilidade da Balança 

Comercial diante de qualquer 

crescimento econômico interno mais 

robusto que tenderia a puxar as 

importações para cima, com reflexo 

negativo sobre o saldo comercial.  

 

Comparando-se o acumulado 12 

meses em maio de 2022 com o 

mesmo período de 2021, em valor, as 

importações de bens intermediários, 

fundamentalmente partes peças e 

componentes, elevaram-se 42,1% 

(Gráfico 7). Também merece 

destaque, a importação de 

combustíveis e lubrificantes que se 

elevaram 20,2% na mesma base de 

comparação. No caso dos bens 

intermediários, esse movimento 

reflete a elevação dos preços 

internacionais, mas deve-se destacar 

que a quantidade se elevou 18,7%, 

mas nada desprezível para uma 

economia estagnada. Isso demonstra 

a forte dependência de importações 

da economia Brasileira.  

 

Quanto aos fluxos financeiros, desde 

de 2021 se observa crescimento na 

entrada líquida de recursos. No caso 

de Investimento Direto no País, esse 

crescimento do ingresso líquido ocorre 

desde o início de 2021 (Gráfico 8), 

embora em desaceleração. 

Comparando-se o acumulado de 12 

meses até fevereiro de 2022 com o 

mesmo período de 2021, o 

crescimento do saldo foi de 13,1%, 

refletindo a retomada da economia 

brasileira, principalmente em 2021. A 

partir de 2022 apresenta uma relativa 

desaceleração acompanhando a 

atividade econômica.  

 

Quanto ao fluxo cambial (Gráfico 9), o 

movimento reflete a elevação interna 

da taxa de juros a partir de meados 

de 2021, o que atraiu capitais 

especulativos e tornou o saldo 

positivo depois de alguns anos 

negativo. Sua volatilidade em 2022 é 

resultado da crise mundial, da 

elevação das taxas de juros no resto 

do mundo como forma de combate à 

inflação de commodities global, 

resultado tanto da saída do mundo da 

crise da pandemia, como da guerra na 

Ucrânia.  

 

Gráfico 6. Exportações – Acumulado 12 meses – US$ milhões 

 
Fonte MIDIC 

 



 

 

Gráfico 7: Importações - Acumulado 12 meses - US$ milhões FOB 

 
Fonte: MIDIC 

 

Gráfico 8. Fluxo de Investimento Direto no País – Acumulado 12 meses US$milhões 

 
Fonte: BCB 



 

 

Gráfico 9: Cambio Contratado – saldo – Acumulado 12 meses US$ milhões 

 
Fonte: BCB 

 
 

SETOR PÚBLICO E POLÍTICA 
FISCAL 
 

Olhando-se os dados da relação 

dívida/PIB (Gráfico 10), observar-se 

uma sensível melhora com queda na 

dívida líquida de 63,9% para 58,7% e 

de 94,7% para 88,7%.  

 

Ao aprofundar a análise, verifica-se 

que a principal causa dessa aparente 

melhora foi o aumento da receita 

inflacionária e o radical corte de 

despesas operacionais, centrais para o 

funcionamento do Estado e do país 

(Gráfico 11).  

 

Do lado da receita (Gráfico 11), houve 

um crescimento de 22,3% no 

acumulado de 12 meses até maio de 

2022 comparado com 2021. Dado o 

baixo crescimento da atividade 

econômica, essa elevação relaciona-se 

à inflação que impacta positivamente 

sobre a arrecadação como percentual 

dos preços no mercado. Esse seria um 

falso benefício causado pela inflação 

sobre a questão fiscal, que só ocorre 

desde que as despesas não 

acompanhem a inflação, o que vem 

acontecendo com os cortes. 

 

O corte nos investimentos do Governo 

foi de 14,1% no acumulado até março 

de 2022 em relação ao mesmo 

período de 2019 e de 50,7% em 

relação à 2014 (Gráfico 12).  

 

Do lado social, se a despesa com 

saúde se mantém relativamente 

estável nas mesmas bases de 

comparação anteriores (Gráfico 13) – 

provavelmente por conta da pandemia 

– destaca-se o elevado corte de 

gastos em educação de 26,1% no 

acumulado até março de 2022 em 

relação ao mesmo período de 2019, e 

de 48,3% em relação à 2014.  

 

Trata-se, portanto, de uma visível 

estratégia de se alcançar superávit 

primário a partir do desmonte das 

políticas de Estado com o corte de 

verbas para as universidades, para a 

pesquisa, em investimentos em 

infraestrutura como estradas, energia 

etc., e até mesmo em segurança e 

gestão ambiental, esta última 

praticamente zerada desde 2021. Os 

resultados são visíveis na elevação da 

pobreza e da fome, bem como da 

baixa atividade econômica pela falta 

de investimentos públicos básicos.   

 

Claro, toda essa política e estratégia 

se justifica com base na lei do “teto 

de gastos” que, embora não seja 

cumprida na prática, justifica o total 

desmonte do Estado. Mesmo sendo 

um problema de fluxo, tem servido de 



 

 

justificativa também para a política de 

concessões e privatizações com venda 

do patrimônio público para cobrir 

despesas de curto prazo com estoque 

de riqueza acumulada.  

 

Mas o problema maior aparece 

quando se olha para o crescimento 

das despesas com juros sobre a dívida 

pública. É sempre bom lembrar que a 

dívida pública nada tem a ver com os 

gastos correntes acima apontados que 

vem sendo cortados. O gasto com 

juros tem impacto fiscal, mas de uma 

política monetária contracionista que, 

além de impedir que a receita cresça 

em função da elevação da economia 

real, eleva os gastos com juros. 

Impactará assim, no médio prazo, a 

própria dívida pública. 

 

As despesas com juros pagos (Gráfico 

14) nos últimos 12 meses até janeiro 

de 2022 alcançaram 4,7% do PIB, 

muito superior aos gastos do Governo 

Federal com saúde e educação. 

Elevaram-se em 28% no acumulado 

de 12 meses até janeiro de 2022 em 

relação ao mesmo período de 2021.  

 

Com a contínua elevação das taxas de 

juros no Brasil sob argumento 

“ancoragem das expectativas 

inflacionárias” essa despesa tende a 

crescer sem limite de teto como todas 

as outras. Trata-se de uma 

transferência de renda para o sistema 

financeiro com impacto negativo 

sobre a economia real.  

 

De outro lado, o déficit da previdência 

(Gráfico 15), depois do crescimento 

de 133% contra 2014, após a 

reforma, continua elevado e estável 

em torno de 3% do PIB com um 

crescimento de 7,1% comparando-se 

o acumulado de 12 meses até março 

de 2022 com o mesmo período de 

2019, depois de observar elevação 

durante a pandemia. Deve-se 

destacar que a relativa estabilidade 

que vem sendo alcançada é resultado 

do represamento de solicitações legais 

de aposentadoria e outros diretos por 

falta de recursos operacionais e 

pessoal para análise e aprovação, ou 

mesmo pela estratégia de conter 

gastos que recairão sobre o próximo 

governo.  

 

Talvez seja possível alcançar o 

superávit primário e garantir o teto de 

gastos sem crescimento econômico, 

mas será necessário continuar 

destruindo o Estado. O resultado já se 

vê com elevação da pobreza, a 

destruição das universidades, o 

crescimento da fome e a total falta de 

investimentos em infraestrutura de 

todos os tipos.  

 

Só impedirá a diminuição da dívida 

pública dada a elevação dos gastos 

com juros. Talvez acabar com a dívida 

não seja o verdadeiro interesse dada 

a importância dela como um colchão 

de liquidez para o mercado financeiro, 

e como um mecanismo de 

transferência de recursos do Estado 

para o mercado especulativo. 

 

Na realidade, muitos dos problemas 

atuais de represamento de gastos 

cairão no colo do próximo governo. 

Enquanto isso, o atual governo 

explora o dado da queda na relação 

dívida/PIB como indicador de sucesso.  

   

 



 

 

Gráfico 10. Dívida Pública Governo Central – % PIB 

 
Fonte: BCB 

 
Gráfico 11. Resultado Governo Central – R$ milhões 

Deflacionado (IPCA) – Acumulado 12 meses 

 
Fonte: STF 

 

Gráfico 12. Investimentos do Governo Central – Acumulado 12 meses – R$ milhões 

 
Fonte: STF 

 



 

 

Gráfico 13. Gastos Governo Central – Acumulado 12 meses – R$ milhões 

 
Fonte: STN 

 

Gráfico 14. Gastos com juros da dívida Pública 
Acumulado 12 meses –  R$ milhões 

 
Fonte: STF 

 

Gráfico 15. Resultado da Previdência – Acumulado 12 meses – R$ milhões 

 
Fonte: STF 



 

 

POLÍTICA MONETÁRIA 

INFLAÇÃO E TAXA DE CÂMBIO 

 

Mesmo com a abertura após a 

pandemia, não se pode dizer que a 

causa da inflação no Brasil tenha 

qualquer relação com excesso de 

demanda sobre uma oferta rígida. A 

taxa de desemprego é elevada, assim 

com as empresas ainda estão com 

capacidade ociosa. Também não se 

pode chamar de inflação – 

conceitualmente elevação de preços e 

salários – porque os salários estão 

defasados e não são causa da pressão 

inflacionária. A elevação dos preços 

no Brasil está relacionada à elevação 

de custos.  

 

De um lado está a desvalorização 

cambial (Gráfico 16) em termos reais 

de aproximadamente 30% entre 

janeiro de 2017 e fevereiro de 2020. 

O impacto inflacionário nesse período 

não foi grande, com uma inflação 

média em torno de 4%, devido à forte 

recessão e desemprego provocados 

em 2015 e 2016. Posteriormente, a 

partir de março/abril de 2020, a taxa 

de câmbio real apresenta uma nova e 

desvalorização de 28% comparando-

se a média de 2020 com 2019. No 

final, entre 2017 e 2020 a 

desvalorização real alcançou 54%, 

comparando-se as médias anuais. 

 

Assim, o Brasil, com sua indústria 

dependente da importação de partes 

peças e componentes, a agricultura 

de fertilizantes e outros insumos, 

elementos que formam o custo básico 

da produção local, ambos setores 

sofreram impacto nos custos pela 

desvalorização cambial. Até 2020, o 

impacto inflacionário e baixo porque 

os empresários não conseguiram 

repassar para os preços por conta da 

recessão.  

 

Também contribuiu, a indexação dos 

preços dos combustíveis ao dólar, 

política que passou a ser adotada a 

partir de 2017. Impactou os custos de 

todas as cadeias de produção, dada a 

dependência do transporte rodoviário 

no Brasil, e apenas não se tornou em 

mais inflação até 2020 também por 

conta da recessão.  

 

Os preços dos combustíveis no Brasil 

são dolarizados pela “privatização 

institucional” das decisões da 

Petrobrás em 2016. Adicionalmente, 

os preços dos produtos agrícolas 

também são indexados ao dólar por 

sua conexão direta com o mercado 

externo. 

 

O fim das restrições não foi um 

movimento exclusivo do Brasil, mas 

mundial. Assim, a elevação 

internacional dos preços de 

commodities e o petróleo em dólares 

agrava ainda mais a situação no 

Brasil, refletindo-se diretamente nos 

preços dos combustíveis dolarizados e 

dos alimentos, mesmo naqueles 

produzido no Brasil.  

 

A inflação só passa a ser explosiva a 

partir do fim das restrições impostas 

pela Covid-19 em 2020 e da ligeira 

retomada das atividades da economia. 

Atinge 12% ao ano em maio de 2022 

(Gráfico 17). As pressões de custos já 

vinham se acumulando há tempos 

pela via cambial e reflete muito mais 

o poder das empresas em repassar 

custos aos preços do que pressões de 

demanda.  

 

Diante desse quadro, com o objetivo 

de combater a inflação supondo que 

os agentes sobem os preços por 

“expectativas racionais” sobre a 

inflação futura, o Governo se arma da 

mais pura ortodoxia e eleva 

brutalmente as taxas de juros sob a 

justificativa de “ancorar as 

expectativas”.  

 

Assim, eleva a taxa básica de juros de 

4,25% na média móvel de 30 em 

2021 para 12,79% em junho de 2022, 

mesma base de comparação. A Selic 

atual foi definida em 13,25% ao ano. 

Assim, na realidade o governo 

“âncora” o país na estagnação, baixo 

crescimento, desemprego e baixos 

salários demonstrado pela queda na 

renda média antes apontada. A fome 

em ascensão já atinge 33 milhões de 



 

 

pessoas em um dos maiores países 

exportadores de alimentos do mundo.  

 

O interessante é que a elevação na 

taxa de juros básica tem mais 

impacto na expectativa futura dos 

agentes, esperando uma economia 

deprimida, do que no custo do 

investimento. Pesam no investimento 

as taxas de juros bancárias realmente 

praticadas no mercado (Gráfico 18). 

Essas taxas acompanham, em parte, 

a tendência de alta da Selic em 2021, 

mas em níveis muito superiores. De 

uma média (pessoa jurídica, pessoa 

física e geral) de 22,2% ao ano em 

fevereiro de 2021, as taxas bancárias 

passam para 29,3% ao ano em 

fevereiro de 2021, uma elevação de 7 

pontos percentuais contra uma 

elevação de 4 pontos na Selic.  

 

O que impacta profundamente os 

investimentos é a diminuição do 

BNDES, proposital, com sua nova 

política de juros, imaginando que o 

setor bancário privado ocuparia o 

lugar. As taxas de juros do banco 

passaram a acompanhar as 

tendências de mercado e a própria 

Selic, praticamente inviabilizando 

investimentos de longo prazo. No fim, 

os empresários estão sem crédito a 

taxas de juros civilizadas.  

 

A continuar a ortodoxia dos 

economistas no comando do país, a 

tendência anunciada e esperada é de 

maior elevação das taxas de juros até 

o final do ano. Assim sinalizam aos 

empresários que a economia não 

crescerá, alimentando a expectativa 

depressiva. 

 

De outro lado a elevação das taxas de 

juros tem um impacto na atração 

recursos especulativos externos, o 

que pode provocar uma valorização 

cambial. Com isso, os custos de 

importação diminuem, arrefecendo a 

pressão inflacionária. Foi esse 

mecanismo, a elevação da taxa de 

juros, que estabilizou a taxa de 

câmbio a partir de 2021, como 

tentativa adicional de conter a 

inflação antes apontada. 

 

O problema dessa lógica é sua ligação 

direta com a atração de capital 

especulativo internacional. O 

resultado tem sido fraco porque 

compete em enorme desvantagem 

com a taxa de juros Norte-americana 

em elevação. Também  

 

A estratégia de valorização cambial 

via elevação dos juros também sofre 

com a enorme crise da economia 

brasileira e a total falta de confiança 

do especulador internacional no 

governo atual – sem qualquer relação 

com o tamanho da dívida pública.  

 

Assim, o resultado da política de 

elevação das taxas básicas internas 

de juros tem sido a transferência de 

renda (chegando a quase 5% do PIB), 

via dívida pública, para o mercado 

financeiro. Serve também como 

indicativo para os agentes de que o 

governo não deixará a economia 

crescer.  

 

De qualquer forma, vale lembrar que 

o que, desde 2015, o que provoca a 

crise econômica não é a taxa de juros, 

mas sim o ajuste fiscal e as reformas 

que atuam para a contração 

econômica, a diminuição radical do 

Estado. Esse fato já vem sendo 

apontado em diversos números 

anteriores deste boletim. 

 

 



 

 

Gráfico 16. Taxa de Câmbio Real – IPCA - Índice 1994=100 

 
Fonte: BCB 

 

Gráfico 17. Inflação – INPC e IPCA – % ao ano  

 
Fonte: IBGE 

 

Gráfico 18. Taxa de Juros Bancária - % ao ano 

 
Fonte: BCB 



 

 

2. PERSPECTIVAS 

ECONÔMICAS 
 

Não há qualquer perspectiva de 

mudança nos rumos da política 

econômica, pelo menos até o final do 

ano. O Governo amarrou-se em sua 

ortodoxia e perdeu-se com o 

crescimento inflacionário. Não tem 

ideia de como controlar a inflação a 

não ser aprofundando cortes de 

despesas e elevando as taxas de 

juros, agravando a situação geral.  

 

Diante do desespero, trabalha apenas 

para terminar as reformas e acabar 

com a estrutura do Estado por 

completo. Abriu a privatização da 

Eletrobrás, maior empresa nacional de 

energia, um setor estratégico para 

qualquer política de crescimento. Pior, 

como o sistema elétrico brasileiro é 

nacionalmente integrado baseado em 

hidrelétricas, criará um enorme 

monopólio com tarifas também 

dolarizadas.  

 

O resultado desse processo já pode 

ser visto pela perda de controle 

nacional sobre a Petrobras, mesmo 

com a empresa ainda sob o controle 

majoritário do capital votante em 

mãos do Governo. Poderia controlar 

os preços dos derivados, mas isso 

implica em brigar com os outros 

acionistas. Assim com os preços 

dolarizados e a economia em crise 

será praticamente impossível debelar 

a inflação e tirar a economia da 

recessão. 

 

Claro, algum evento externo poderia 

contribuir para a queda do preço 

internacional do petróleo e dos 

alimentos. Mas, com a guerra da 

Ucrânia, esta é uma hipótese pouco 

provável no curto prazo. 

 

O governo se vê amarrado na própria 

armadilha criada pelo ajuste fiscal 

sem precedentes que implica em 

perseguir o teto de gastos. Não tem 

conseguido, mas isso não importa aos 

defensores da política. Para eles, o 

importante é diminuir o Estado. O 

atual governo até gostaria de realizar 

uma política fiscal mais frouxa como 

demonstra pela diminuição de 

impostos em alguns setores. Mas essa 

ação tem uma implicação política 

profunda, dado que Guedes foi 

colocado no ministério da economia 

justamente para realizar essa tarefa 

afinado com os interesses do sistema 

financeiro nacional. Assim, se o 

governo realiza uma política menos 

austera, sabe que perderá em ano 

eleitoral o pequeno apoio que tem dos 

Bancos.  

 

Dessa forma, é difícil esperar uma 

trajetória diferente da já desenhada. 

O crescimento econômico não deve 

ultrapassar 1% ou 1,5%, ainda 

reflexo da inércia da saída da 

pandemia. O desemprego deverá 

permanecer elevado. A tendência de 

desaceleração pode ser observada 

pelos dados apresentados. Não há 

portando evidências de que poderia 

haver uma retomada do crescimento.  

 

O Governo está perdido, não sabe o 

que fazer com a política econômica 

para mudar o quadro. Falta inclusive 

aos seus economistas conhecimento 

teórico para realizar algo diferente. Só 

sabem elevar as taxas de juros ao 

gosto do sistema financeiro que, 

dessa forma, se apropria dos recursos 

públicos.  

 

No final, o saldo desse governo é 

apenas crise, desemprego, inflação, 

dívida pública elevada, bem como o 

desmonte institucional do aparato 

reativo do Estado que poderia realizar 

uma política de crescimento. Deixará 

enormes problemas estruturais para o 

próximo governo.  

 

3. SITUAÇÃO POLÍTICA 
 

O fracasso do atual governo se torna 

explícito. O crescimento da pobreza 

foi brutal, e não foi resultado da 

pandemia como se apontou diversas 

vezes neste boletim. A taxa de 

desemprego era muito elevada bem 

antes da crise do Covid-19. A fome 

alcançou 33 milhões de pessoas 

incluídas no grupo de 120 milhões de 

pessoas em situação de insegurança 



 

 

alimentar, para uma população de 

220 milhões.  

 

O desespero dos governantes, tanto 

do presidente como do ministro da 

economia, o principal articulador das 

políticas econômicas em continuidade 

ao projeto de 2016, é aparente.  

 

Como se não bastasse o desastre na 

economia, também contam os 

desastres ambientais, o aumento da 

pobreza que contribui para a elevação 

da violência. O presidente deu 

autorização para ação de grupos 

violentos por meio de suas políticas 

de desmonte de órgãos de 

fiscalização, aparelhamento da Polícia 

Federal e conluio com grupos de 

militares no poder. A crise 

institucional ganha visibilidade no 

mundo.  

 

O ano é de eleição. Neste cenário de 

terra devastada, o principal candidato 

é o ex-presidente Lula com 

popularidade nunca vista e ascende 

nas pesquisas. Ameaça ganhar a 

eleição em primeiro turno, 

principalmente com o voto dos mais 

pobres, daqueles que mais sofreram 

em consequência das políticas 

econômicas que, apesar de já 

passarem 12 anos, ainda se lembram 

de quando a economia crescia 7,5% 

ao ano e a taxa de desemprego era 

6%.  

 

Isso tudo para desgosto das elites 

nacionais (agronegócio, Bancos, 

representantes de empresas 

transnacionais) que foram, pelo 

menos em parte, responsáveis pela 

ascensão de Bolsonaro ao poder e por 

sua estratégia de política econômica. 

Parte delas está silenciosamente 

envergonhada com o presidente que 

apoiaram. Outra parte, principalmente 

ligada ao agronegócio, continua 

defendendo o presidente diante da 

política de desmantelamento das 

regras de proteção do meio ambiente, 

ou do fim da fiscalização, mesmo que 

tenha resultado em uma espécie de 

guerra no campo.   

 

Outra parte das elites, principalmente 

ligada ao sistema financeiro, tenta 

viabilizar o que denominam “terceira 

via”. Não desejam entregar o controle 

da política econômica a outros 

economistas que não aqueles de sua 

confiança. O objetivo é manter a 

política econômica, mesmo que seja 

um desastre social, em garantia da 

transferência de renda via juros e da 

continuidade da privatização e 

desmonte do Estado. De qualquer 

forma até agora, não conseguiram 

viabilizar qualquer candidatura (todos 

com menos de 3% nas pesquisas) 

ligada à tradicional política fisiológica 

do chamado “Centrão”, formado por 

políticos conhecidamente controlados 

pelo poder financeiro. Está em aberto 

em quem votarão no caso de não 

conseguirem viabilizar sua “terceira 

via”. Em 2018, votaram em 

Bolsonaro.  

 

O ex-presidente Lula tenta articular 

um acordo como as elites. O problema 

é que não querem um candidato com 

voo próprio como Lula. Essa 

articulação passa pela definição do 

Ministério da Economia dado que o 

Banco Central foi declarado 

legalmente independente e os bancos 

já o controlam. A escolha do nome 

está diretamente ligada ao tipo de 

política econômica que será adotada, 

e a diferença de estratégia hoje não 

poderia estar mais explícita. A 

contradição é radical. Se o ex-

presidente adota a mesma cartilha, 

está fadado ao mesmo fracasso; se 

não adota e coloca outros 

economistas no controle, terá uma 

oposição ferrenha dessas elites. A 

situação é muito delicada.  

 

De qualquer forma, Lula é até agora 

um candidato praticamente eleito, 

mas, diante desse conflito latente, 

muita coisa pode ocorrer até as 

eleições em outubro. Em 2018 

tiveram que prendê-lo para impedi-lo 

de ganhar as eleições.  

 

Muita coisa pode acontecer nos 

próximos meses, inclusive pelas mãos 

do próprio atual presidente que, como 

ocorreu com Trump nos EUA, ameaça 



 

 

o tempo todo uma ruptura 

institucional, com um golpe. Talvez 

não tenha o apoio político e militar 

necessário, mas essa dúvida 

permanece diante do posicionamento 

das elites. Conta ainda com 25% dos 

votos totais, apoiadores incondicionais 

que podem reviver o que ocorreu nos 

EUA, inclusive com desfecho mais 

dramático.  

 
Las opiniones vertidas en este informe son 
responsabilidad del autor y no representan 

a las instituciones individuales que 
integran el Círculo de Estudios 

Latinoamericanos –CESLA- 
 


